TopSweet Doughnuts 12.5 %
& TopSweet Choux Paste Mix
Güvenilir Sonuçlar ve Esnek Üretim
Pratikte bütün unlu mamul üreticileri, hammaddelerini
tedarik ettikleri firmanın farklı hammadde ihtiyaçlarını
karşılayabilmesini beklerler. Depolamayı mümkün olduğunca
optimize ederek ve lojistik maliyetlerini en aza indirgeyerek
gerekli hammaddeleri aynı tedarikçiden temin etmek
ekonomik açıdan avantaj sağlar. Diğer taraftan unlu mamul
üreticileri tedarikçilerinin ürün yelpazesinde çeşitlilik ararlar,
çeşitli hammaddelerin stokta sürekli tutulmasını beklerler.

Faydaları:
•	Unlu mamul üreticisine
kendi hammaddelerini
kullanım olanağı
sağlaması
• Kolay işleme
• Optimum kalite
• Esnek aromalandırma
• İhtiyaca göre depolama

DeutscheBack’ın TopSweet premiksleri farklı hammaddeleri
depolama zorunluluğundan kaynaklanan zorlukların
giderilmesi ve aynı zamanda geniş bir ürün yelpazesine
ulaşma olanağı sunar. Ana öncelik daima basit ve güvenli
bir prosesle yüksek ve standart kalitede unlu mamul
üretimidir.
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TopSweet Doughnuts 12.5 %

TopSweet Choux Paste Mix

Katkı Maddelerinin değiştirilebilir varyasyonu

Profiterol ve ekler tipi unlu mamuller için
entegre bileşim

Yağın seçimi de unlu mamul üreticisine bırakılır:
tereyağ yada margarin mi, yoksa derin yağda kızartılan
ürünlerin sorunsuz ve güvenli üretimi için bitkisel yağ
mı kullanılacağına üretici kendisi karar verir.

Strese dayanıklı hamur
Hamur stabilitesi ile kendini belli eder. Stabilitesi iyi
hamur ister normal metodla, ister uzun fermentasyona
tabi tutularak ya da dondurularak işlensin yüksek
hacimli homojen tekstüre sahip ürün elde edilir.

Aromalandırmada kişisel seçim
Uygulama teknolojistlerimiz premikslerimize aroma
ilavesini özellikle yapmazlar. Bu sayede her bir unlu
mamul üreticisi kendi tercih ettiği aromayı ürününe
ilave edebilir.

Tek premix, çok sayıda ürün varyasyonu
TopSweet Doughnuts 12.5 % derin yağda kızartılan
donut gibi ürünler için uygun olmasının yanında ;
aynı zamanda mayalı hamburger ekmeği, tabaka kek
ve meyve, kuark, haşhaş taneleri veya diğer süsleme
malzemeleri ile dekore edilebilen unlu mamuller için
de kullanılabilir.

TopSweet Choux Paste Mix kızartılmış unlu mamuller,
profiterol veya ekler yapımı için kullanılabilen çok yönlü
bir bileşimdir. Standardize tam yumurta tozu içeren,
kullanıma hazır bir miks olduğundan kullanımı kolaydır
ve oldukça güvenilirdir: Standart ve iyi kalitede fırın
ürünleri üretiminde sadece su ilave edilerek kullanılır.
Derin dondurucuda depolama sonrası kızartılarak
hazırlanan unlu mamul üretimi konusunda özellikle
başarılıdır.

Yaratıcılık sahası
Diğer bir olası uygulama örneği sulu kuark (peyniri)
toplarıdır. Bu üründe sadece %40 TopSweet Choux Paste
Mix kullanılır; kuark topları un, şeker, kuark (peyniri),
tam yumurta, bitkisel yağ ve su ilave edilerek kolay ve
etkin şekilde üretilebilir.
Derin yağda kızartılan ürünlerde olduğu gibi,
DeutscheBack bu mikse aroma ilave etmez. Bu da unlu
mamul üreticisinin kendi yaratıcılığını kullanmasını
sağlar. Her bir unlu mamul üreticisi vanilya, limon veya
diğer aromaların ilavesiyle ürünlerine karakteristik yapı
kazandırarak rakiplerinin bir adım önüne geçebilir

Katı yağ içermeyen popüler ürünler
Katı yağ içermeyen fırın ürünleri tercih eden müşteriler
için, TopSweet Choux Paste Mix HVOF versiyonunu
sunabiliriz – Bu versiyon iyi bir tanıtımla cazip ürünlerin
satışına hizmet edebilecek modern bir alternatiftir.
Kendi fikirlerinizi uygulamak ve heyecan verici yeni
özel ürünler tasarlamak için TopSweet Premiksler’imizin
esnek kullanımını değerlendirin. Fırın ürünleri
teknisyenlerimiz reçetelerinizin ayarlanması konusunda
size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.
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Bu tip konsantre ürünleri geliştirmede prensip şudur
“mümkün olduğunca düşük dozajlı ürün daha fazla
fayda sağlar”. Uygulama teknolojistlerimizin kullanım
düzeyini sadece 12.5 % olarak belirlemelerinin nedeni
unlu mamul üreticisine un, şeker, tuz, maya ve taze
(tam) yumurta gibi kendi hammaddelerini kullanım
olanağı sağlamaktır.
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